
1. Används dokumentet Riktlinjer för medieförsörjningen inom Götasamarbetet 
http://www.lansbibliotek.ostsam.se/tjanster/kategori/goetabiblioteken/riktlinjer-foer-mediefoersoerjning 
 JA NEJ Kommentar   
Alla 9  4 bibliotek har inte svarat.  

1 bibliotek i viss mån 
  

Boxholm x     
Finspång      
Kinda x  Intuitivt   
Linköping x  Av en del personer, kunde nog 

göras mer tydligt och känt för 
alla 

  

Mjölby x  Vi har gått igenom det med alla 
inköpare och vi försöker följa 
riktlinjerna 

  

Motala x  Ja det har precis börjat användas 
eftersom vi börjat arbeta mer 
aktivt och organiserat kring 
medieförsörjningen 

  

Norrköping x     
Söderköping      
      
Tranås x  (det används men inte i dess 

helhet) 
  

Vadstena      
Valdemarsvik x  Inte regelbundet men för 

konsultation 
  

Ydre - - I viss mån   
Åtvidaberg x  Jag har läst det och går tillbaka 

till det om det är något jag 
undrar över 

  

Ödeshög      
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2. Finns egna medieplaner? 
 
 JA NEJ Kommentar   
Alla 3 7 4 bibliotek har inte svarat   
Boxholm  x    
Finspång      
Kinda  x Bara allmänna riktlinjer i 

biblioteksplanen 
  

Linköping x  En gammal plan finns. Ny håller 
på att tas fram 

  

Mjölby x  Men den är inte antagen   
Motala  x Vi har bildat en 

medieplaneringsgrupp som ska 
ta fram en medieplan 

  

Norrköping x  Från 2009, reviderad plan under 
arbete 

  

Söderköping      
      
Tranås  x    
Vadstena      
Valdemarsvik  x    
Ydre  x Berörs kort i biblioteksplanen   
Åtvidaberg  x    

Ödeshög      

      

 
 
 
 
 

2 



3. Hur används den befintliga medieplanen i förhållande till den regional 
 
 JA NEJ Kommentar   
Alla      
Boxholm   -   
Finspång      
Kinda   -   
Linköping   De samspelar med varandra   
Mjölby   De samspelar, i vår lokala 

medieplan beskriver vi 
medieansvaret på både lokal  
och regional nivå 

  

Motala   Vet inte ännu eftersom det inte 
finns ngn aktuell ännu, men vi 
kommer att beakta den regionala 
i skrivandet av den lokala 

  

Norrköping   Se ovanstående svar   
Söderköping      
      
Tranås   -   
Vadstena      
Valdemarsvik - -    
Ydre   Vi har inte direkt någon 

medieplan men de egna 
kommuninvånarnas behov och 
önskemål har högsta prioritet 

  

Åtvidaberg - -    

Ödeshög      
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4. Följer man rekommendationerna? 
 
 JA NEJ Kommentar Om inte varför  
Alla      
Boxholm x     
Finspång      
Kinda x  Så gott vi kan   
Linköping x     
Mjölby x     
Motala - - Det finns ju saker vi har kommit 

överens om i Göta som vi måste 
följa. Men i övrigt se ovan 

  

Norrköping x     
Söderköping      
      
Tranås x     
Vadstena      
Valdemarsvik - - Vi följer dokumentets anda men 

inte dess bokstav 
  

Ydre - - När det gäller konkreta saker 
som reservationskontroll, 
”böcker på väg” 

  

Åtvidaberg - -    

Ödeshög      
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5. Har ni en rutin där ni gör reserationskontroll en gång i veckan? 
 
 JA NEJ Kommentar Om inte varför  
Alla      
Boxholm  x Nja Tyvärr blir det lite mer sällan, 

pga tidsbrist 
 

Finspång      
Kinda x  Åtminstone väldigt regelbundet Den mänskliga faktorn  
Linköping x  Rutin finns   
Mjölby      
Motala x     
Norrköping x     
Söderköping      
      
Tranås  x Nja (vi gör det men inte varje 

vecka. Görs inför inköp) 
-  

Vadstena      
Valdemarsvik  x Vi har hitills slarvat med 

reservationskontroller. De har 
inte gjorts på regelbunden basis 

Det är en rutin som tyvärr inte 
riktigt har etablerat sig 

 

Ydre x     
Åtvidaberg x     

Ödeshög      
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6. 7 dagarslån – är man medveten om att det ska vara fler ex? 
 
 JA NEJ Kommentar   
Alla      
Boxholm x  Har ej 7-dagars   
Finspång      
Kinda x  Självklart   
Linköping x     
Mjölby x     
Motala   Vi har inte 7-dagarslån utom på 

filmer och spel 
  

Norrköping x     
Söderköping      
      
Tranås x     
Vadstena      
Valdemarsvik x     
Ydre x  Har ej 7-dagarslån. Kostar för 

mycket för det lilla biblioteket 
  

Åtvidaberg x     

Ödeshög      
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7. Fjärrlån utanför Göta – görs beställningar utanför Götasamarbetet? 
 
 JA NEJ Kommentar   
Alla      
Boxholm x     
Finspång      
Kinda x  I de fall boken inte finns inom 

Göta (vilket sällan händer) 
  

Linköping x     
Mjölby x  Vid behov   
Motala x     
Norrköping x     
Söderköping      
      
Tranås x  (men mycket färre än innan 

Göta) 
  

Vadstena      
Valdemarsvik x  Jag betraktar inte lån inom Göta 

som fjärrlån, med undantag för 
LiUB. Vi tar in fjärrlån via 
Libris från i stort sett hela landet 

  

Ydre x  Naturligtvis om det önskade inte 
finns i Göta och går att fjärrlåna 

  

Åtvidaberg x     

Ödeshög      
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8. Funkar det att få info via funktionsbrevlådan? 
 
 JA NEJ Kommentar   
Alla      
Boxholm x     
Finspång      
Kinda x     
Linköping   ???   
Mjölby x     
Motala x     
Norrköping x     
Söderköping      
      
Tranås x     
Vadstena      
Valdemarsvik x  Oftast. Linköpings 

funktionsbrevlåda är svår att 
hitta adressen till 

  

Ydre - - Är osäker på det   
Åtvidaberg x     

Ödeshög      
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9. Görs skillnad mellan olika medietyper? 
 
 JA NEJ Kommentar Om ja – varför?  
Alla      
Boxholm  x    
Finspång      
Kinda x  ibland -  
Linköping  x Vi ställer alla medietyper till 

förfogande 
  

Mjölby  x    
Motala - - Skillnad när då? Inköp?   
Norrköping   Vi är osäkra på vad som avses, 

men vi gör ej skillnad på olika 
medietyper när det gäller 
reservationer/lån 

  

Söderköping      
      
Tranås  x    
Vadstena      
Valdemarsvik - - Oklar fråga. Vi behandlar 

exempelvis talböcker och 
ljudböcker olika. Om någon 
efterfrågar en talbok som vi inte 
har bränner vi den, men om 
någon efterfrågar en ljudbok 
köper eller reserverar vi den 
 
 
 
 
 
 

Vi har rätt att bränna talböcker 
men inte ljudböcker 
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Ydre x  Nja Vi har inte råd att köpa filmer 
som önskas (som inte finns i 
Göta) även om vi annars är 
tillmötesgående med att köpa 
sådant som önskas. Vi har heller 
inte råd ljudböcker på både CD 
och Mp3. Talböcker bränner vi 
vid efterfrågan. 

 

Åtvidaberg x   Filmer kostar för mycket att ha 
flera ex av. Ljudböcker plastbrist

 

Ödeshög      
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10. PASS hur fungerar den nya formuleringen - Göta mångkultur? 
 
 JA NEJ Kommentar   
Alla      
Boxholm   Fungerar bra   
Finspång      
Kinda x     
Linköping   ok   
Mjölby   Vet ej, men vi har avsatta medel 

för inva-litteratur 
  

Motala   Väldigt få vet om den ännu. Vi 
får se om ett tag 

  

Norrköping   Bra   
Söderköping      
      
Tranås x     
Vadstena      
Valdemarsvik   Ja   
Ydre   Den fungerar nog för de 

kommuner som har stor 
efterfrågan på PASS-böcker. 
”Våra” somalier  använder inte 
det basbestånd vi har och det är 
svårt att få dem att låna böcker 
trots att vi försökt ”puffa” 

  

Åtvidaberg   Fungerar   

Ödeshög      
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11. Gallras gamla upplagor i regel? Är det en vettig frågeställning? Tycker du det följs? 
 
 JA NEJ Kommentar   
Alla      
Boxholm   Vi försöker gallra gamla 

upplagor i de fall vi upplever att 
de är missvisande, inte om de 
fortfarande är användbara 

  

Finspång      
Kinda x  I vissa enstaka fall behålls äen 

en äldre upplaga om det känns 
relevant 

  

Linköping   Går inte att svara på, i vår nya 
medieplan ingår även en 
gallringsplan 

  

Mjölby   Vet ej   
Motala x  Förstår inte resten av frågan   
Norrköping   Ja, vi har den ambitionen men 

fungerar inte alltid. Kan även se 
olika ut för filialer respektive 
HB. Men det finns en hel del 
gamla upplagor  

  

Söderköping      
      
Tranås   (Vi gallrar gamla upplagor i de 

fall vi upplever att de är 
missvisande, inte om de 
fortfarande är användbara.) 
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Vadstena      
Valdemarsvik   Oftast men inte alltid. Äldre 

upplagor går inte sällan till 
filialerna 

  

Ydre   Inaktuella böcker hoppas vi att 
vi upptäcker och gallrar. 
Fungerar gamla upplagor 
fortfarande så behåller vi dem. 
Detsamma gäller t ex när det 
kommer nyöversättningar av 
”klassiker” som t ex Austen, 
Mann, Fallada… som vi med 
tvekan magasinerar om någon 
trots allt skulle vilja ha den äldre 
översättningen eller jämföra…. 

  

Åtvidaberg x  Ja, vi gallrar gamla upplagor   

Ödeshög      
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12. Saknas någon fråga? 
 
 JA NEJ Kommentar   
Alla      
Boxholm   -   
Finspång      
Kinda   Troligen inte   
Linköping      
Mjölby   Kommer inte på någon just nu   
Motala x  1. Vad behöver biblioteken för 

hjälp när det gäller 
medieplanering? Något för 
medieförsörjningsgruppen som 
jobbar med fortbildning? 
2. Gör vi kontroll av försvunna 
titlar och böcker på väg. En 
gång/månad enl direktiv? 

  

Norrköping      
Söderköping      
      
Tranås   -   
Vadstena      
Valdemarsvik      
Ydre   Vi har olika uppfattningar om 

när en bok är så sliten att den bör 
gallras… en sliten bok är ofta en 
populär bok och finns den inte 
att köpa ny så kanske vi ändå 
lagar upp den och behåller den. 
Går nog inte att få några 
riktlinjer här om vad som är 
slitet/gallras eller slitet/  lagas 
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upp och behålls, populär bok 
som ej finns att köpa. 

Åtvidaberg - -    

Ödeshög      
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